
 (نزؤشاك تانتشبل ةبيتتككم



 تاهّمألاَو ءابآلاَو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْرَّس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نورس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو

 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق سردلا ةعاق

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس

 .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 كوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 .ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْفّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بّرّدت *

 ةفلتخملا تاّيصخشلا ٌراوذأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف ركف »

 .ةياكحلا يف
 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ٍثّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءاًئيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لضٌملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو ءمهتاعقوت
 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىزب ثيحبرباتكلا كسمإ

 «ةفلتخم اًناوصآ اًمدخدسم :ةيلسم ةقولشم ةقيرطب ةياكحلا !رقا

 ىلإ دع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع شرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ُتَّدحت

 1 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرشأ أ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

  .ملكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجاد

 نا و
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْدُع ,ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو مهطعأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 .اًميَص ٌتقَولا ناك

 حْمَقلا ُلباَس ْتَجَئْضإ

 .داصحلا ْتْفَو َبَرَتْقاو



 ٍلوقُحلا َلْوَح
 «ىايملا ٌتاوَتَق ْتَرَج

 .ميِدَق تبت ٍِطَسّولا يفو





 هايملا ٍِتاوَتَق ذاج ىلع

 .ٌةَديِذْللا ضامُحلا قارؤأ ْتَعَمَتْرا 30007 كدلك ف



 «َضِيَبلا ُبْقْنَت خارفلا ِت

 اهَسوؤُر ءِرَحآلا َدْعَب ةحاولا «ُجرْخُو

 ءاهِلْوَح ْنِم عساولا مّلاعلا ىلإ ٌرظْنتف
 (!عوصت «ّئصت» :حيصتو



 ءاهْعيمَج ُتاضْيَبلا ِتََّلَتْنِ قا ع 2
0 2 

 «ىرخألا َدْعَب ةَدِحاولا

 :نضتتلا دكا كاك



 .ثَرَظَتْناو ءاهّشُع َقْوَ ٌهَطَبلا ِتَسَلَج

 ةريحكلا ةّضيلا ههقلقلا ةأاخفو

 .خرفلا اهْنم جّرَحو

 :ثحاصو اهي ىلإ ُةَطَبلا ٍتَرظَ
 (!ُةَعَشْبَأ امو ُهَرَبكَأ ام ُهللا اي»





 ءاًئفاد اًسِمْشُم جلا ناك يلاَثلا مْوَيلا يف

 .ةبيرّقلا ايلا ٍةانَق ىلإ اهحارف ُهَطَبلا ٍتَدَحَأف



 هيايملا ىلإ ُهَطَبلا ِتّرَقَ
 .ٍرَحآلا َدْعَب ٌدِحاولا ءاهحُمارِف اهب ْتَّقِحَلو
 .ٍراهَمب ُحَبْسَت اهْلُك ٌحارِفلا ِتّدَحَأ ام َناعْرُسو
 ا ا 00-0 أ
 .ٍةَراهَمِب ْحَبَس ْعِشَبلا ٌريبَكلا يِداَمَّرلا خّرفلا ىتَح





 ِكَسوؤُر ينحت نأ ْيَسْنَت الو

 كانه ٍةَسِلاجلا َّطَبلل
 ٍِ 2و هي 2

 «.طبلا ِةَيْرَق ةَسيِئَرو ٌروجَع اهّنإف





 قّلعَبلا اهمأ ٍبِذاج ىلإ حارفلا ِتَّسَم

 «زوجَعلا ةّطَبلل اهَسوؤُر ّي َيِنْحَن نإ نت ْمَلو

 .اهنأ اهتم رأ اهك

 علا ةيأط عحشت هزل يف «غارفلا تاك
 ٌةليمَج ُحارفلا ِذَهه :لوقت َيِهَو
 «.َعِشَبلا َريبكلا َحْرَملا َكِلَذ ادع ام





 ٌةَديعَس حارفلا ٍِتَّشاع

 .َعِشَبلا َريبَكلا حرفا ادع ام

 م تاتا ل ا

 .هْيَلإ ُبْرْهَي اًناكم ٌفِرْعَي ال َرُهَو



 رع رتل رع

 .َبرَه هنك

 «ضكزيو ضكْرَي حارو

 ريبكلا عَقتَتْسُملا ىلإ لَصَوف

 .يَربلا طَبلا هيف ٌشيعَي يذلا
 .اًئيزح ابعت هبشغلا, ىلع ىمتراكلك





 .ٍنْيَلِماك ِنْيَمْوَي بشععلا ىلع ىمتزا

 ٍرويُط ْنِ ُدَدَع ُهَدَجَو اًريخأو
 .ٌرَوإلا رويطو ّيّرَبلا طَبلا



 :ثلاقو هَل ٌرّوإلاو بلا ٌرويْط ْثَرَظَن

 (!َكَعَشْبَأ ام»

 .اًريثك هنِم ٌْتَكِحِضَو َكِلَذ ٌتّلاق



 ُنيكسملا ٌعِشَبلا خْرَملا َكَرَت

 ةةييكلا مقسما

 .ٍقئادحلا ٌقْوَقَو ٍلوقُحلا َنْيَب ضكْرَي عارو
 ري وهمس هع
 .بارهل ني أ

 متو جرم 7 د د عير
 ىلإ فرعي نأ نود ضكرَي حار



 ءاديِدَش ابعت خْرَقلا َبِعَت

 .فاخو اًريِثَك َدَرَبف
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 ُخْرَقلا َعَرْسَأف ليلا بم

 .هيف ُمانَي ٍناكَم ْنَع ُثَحْبي
 :انيدق اذ اخوك اوحأ لعوو

 ءاَحوتْفَم ُهَدَجّوَف ءخوكلا باب ْنَع َّثَحَب

 وبلا َنِم ابره ٍلياَدلا ىلإ ُهّنِم للم
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 تا

 هي
 .روجع

 كاع لام

 :ندينلا كاجو

 هيي بلا َحْرَف ٌذوجعلا ِتأَر حابّصلا يف

 .ُةَجاجّدلاو ٌةطِلا ِتجَعَت َكِلَدك -





 :ٌروجعلا ِتّلاق

 ) .ّاطَبلا ضِيِب أ انف ءانَعَم ّقْبإ) 5



 «خوكلا يف ُحََلا يب



 هج ٍِح 4 9 ع

 :ثّلاقو ءطَبلا خْرَف ىلإ ُةَّطِقلا ٍتَرَظَ
 يم ءاوق ةومت نأ دنا

 «.ُريْقَأ ال ءال» :خرَقلا باجَأف
 و

 :ثكاقو يَ ٌةَجاَجَّدلا ِتَرظَت من

 -ه ا ا 7 371

 :ٍنيِزَح ٍفيعض ٍتوّصب خرفلا باجاف
 «.ُرِيْقَأ ال ءال»

 :ٌةَجاجّدلاو ٌةَّطِقلا ِتّلاقف
 3 كج 1 ض.ج
 «.اذإ ءانع لحزإ»





 فلا خر لطاقة رق
 ءناكم ىلإ ٍناكَم ْنِم ْلَقتتَي عارو
 «لوقحلا َنْيَب يشي
 .ِتارْيَحُبلاو ٍِتاعَقْنَتْسُملا يف ُحَبْسَيو



 ةدِهاشُت ىلا ٌرويَطلا ٍتئاكو

 :ُهَل لوقت هلباقُت ىَتَّلا ثاناوّيَحلاو

 (!َكَعَّشْبَأ امو َكَرَبْكَأ ام»



 رك يح ا
 .ءاتشلا لصف َبَرتقإ

 ُكْرَبلا َدَتْشِإ
 2 2 ق6 هد رع
 .رجشلا قاروأ تطقشسَو



 ٌةَسِباي ٌةراب قضوا كاس

 اًتفاد اًناكَم ّدِجَي جي ُنيكملا حولا 1



 ْحَْملا َدَماش ءٍءاسَم َتاذو

 ِءاضْيَبلا رويطلا نم اًليمَج اًبْرس
 .ِءامَّسلا يف ٌريطَي
 و 5 2 و 5 52 و 2 ه7 م 8

 رويط :متلا رويط) ةّليِوَجلا ّمتلا ٌرويَط ثّئاك َكلِت

 :لاقف ةَليوَّطلا ٍقانْغَألا ٌثاذ ء(ْرَوإلا ُهبْشُت ةّيئام

 «.رويطلا َكْلِت ْنِم اًدجاو ْتْنُك يتْيل»
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 يلاتلا ميلا حابَص يف

 هِلَمَح ىلإ ٌعراَرُم َجَرَخ

 .جلثلا ىلع اًمِان َحْرَملا ىأرف



 :هِتَجْوَّرل َلاقو ههتَْب ىلإ ُهَلَمَح

 !ًنيكْسملا ٌرِئاّطلا اذه يِرْظْنأ»

 «.هب يتغا ِكوجْرَأ





 .خزقلاب عر :نازملا و ثدتعا

 ءائِفاد اًشارِفو اًبيَط اًماعط ُهْنَطْعَأ

 .اًديعَس َراصو ُةّمْسِح َيِوّقف
 «خزقلا َعَم ف اهلك نأ ةقئاو عرازُملا ُنْبا ةدارأ وقعو 3

 .َبّرَهو امُهْنِم فاخف



 عزم ىضتأب ُخْرَقلا 0
 2 ع ع رعدعوم نيا

 .زاطف َةَيوَق َةَرْفَك ِءاصَقلا يف َرَقَق مَ

 «ِبيِلَحلا ٍرْذِق يف َةّرَم طَقَس ُهَنِك

 .قيقّدلا ٍءاعو يف َدعَقَس َةَيناث ٌةّرَمو

 ا الرا كل 2و ؛نكَيبَأ ُهنْوَل راصف





 «ِتاعَقْتَتْسُملا ىلإ ُخْرَقلا َبَرَه

 مفلا اقل ناس

 نفاد ٌّوَجلا ٌراصو ُعيبَّرلا ًءاج َنيح

 .ناطوسْبم ِناّيِوَق ٍناحانَج
 يق رئاط َنآلا َوُه لَ ارم عي م
 .نامتلا قف قرروا لك واق

 هل







 ءءاضَملا يف اًيِلاع ٌراطو ِهْيَحاَنَج َرَّشَ

 .هتّوقو ِهِنارَيطب اًديعَس

4 

 ا حبست منا

 هك 00 «ًطَبَهف

 نا يأ مت مَ ٌرْئاَط وه اذإف

 ُهَسْفَت ُنظَي ناك امك هامش طب َحْرَك ٌسْيلو
 «.انَعَم َلاعَت» :ّمَّتلا ةولط دل ل

- 

 ؛نويطلا دعسأ تاكر ءايعم 2







 «ةبوبخملا تاياكحلا» ُةَلِسْنِس

 ا 5 0 0

 درولا ةرمحو جلَقلا ضايب -
 ند
 اليردنس -

 هتطقو يزمر - 0
 هائلا ل للا

 ركل
 ةريبكلا ةتفللا - ٠١

 تكا

 معا دج احب

 ناديعج- 4

 تول تارا

 ةمزجلا وبأ ٌرهلا -

 ةمئانلا ةريمألا - “١1

 لزنوبار -4
 َيِهّذلا رعّشلا تاذ ١5

 - ةثالثلا بابّدلاو
 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -5

 ةيلوصافلاو ماس ١١-
 لوفلا ةّبحو ةريمألا -

 ةّيرحسلا ردقلا -4

 عدفَضلاو ةريمألا - 6

 عدا كرككلاد ك١

 نميرب وقزاع -17
 لا ترجل ل
 بيرغلا رئاطلا 8

 0 ا
 ريغَّصلا اموت -؟1/

 روطاربمإلا بوث -
 ةريغّصلا رحبلا سورع 4
 كلارا

 دملا رأف ١"-

 ةَريِهُز 7
 اعلا د 37

01 
 ريغّصلا طاّيخلا -*ه

 ٌزوإلا ةيعار "5
 جتا ةكلم -/

 ل ا
 راّثلا رئاط

 دّرمُرلا ةئيدم 4٠
 ناحلألا ريمأ ١-

 كيرلا


